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Stappenplan Doorbetaling 
Freelance Tekstauteurs 2017
De doorbetaling van freelance tekstauteurs voert u uit volgens onderstaand 
stappenplan. In de Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs vindt u de 
volledige procedure en de definities die op de doorbetaling van toepassing zijn. 

Stap 1
Pak de factuur met het Auteursaandeel voor doorbetaling 
erbij. Deze factuur downloadt u van de webportal van 
Stichting Reprorecht: na het inloggen klikt u rechtsboven 
op Mijn Reprorecht en dan op het Factuur overzicht.

Stap 2
Bereken en administreer de reprorechtvergoeding voor 
individuele freelance tekstauteurs volgens de in de 
Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 2017 
beschreven procedure (inclusief rekenvoorbeeld).

Stap 4
Stuur binnen vier maanden na ontvangst van de 
reprorechtvergoedingen de volgende informatie 
naar repartitie@reprorecht.nl:
• De Rapportageformat(s) Doorbetaling (standaard

of pagina’s/woorden)
• De geanonimiseerde betaalbatches en

geanonimiseerde afschrift(en) van de betalingen
• Indien het Rapportageformat Pagina’s/Woorden

is gebruikt: de Vragenlijst Werkzaamheden Freelance
Tekstauteurs

Stap 3
Stuur binnen drie maanden na ontvangst van de reprorecht-
vergoedingen de Standaard Aankondiging Doorbetaling 
Reprorechtvergoedingen en keer eveneens binnen drie 
maanden de vergoedingen uit aan de individuele freelance 
tekstauteurs.  
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Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 
Versie Uitgeversverdeling 2017 

1. Inleiding

Deze instructie is bedoeld voor uitgeverijen die deelnemen aan de uitgeversverdeling van 

Stichting Reprorecht. De instructie houdt u aan voor het berekenen van de 

reprorechtvergoedingen voor individuele freelance tekstauteurs, het administreren van deze 

berekening, en het uitkeren van de reprorechtvergoedingen aan freelance tekstauteurs. 

Toetsing op de naleving van deze instructie wordt uitgevoerd conform de voorwaarde 5c. in 

deze instructie. 

2. Definities

• Tekstauteur: schrijver of vertaler van door een uitgeverij gepubliceerde teksten.

N.B. Louter (bureau-)redactionele werkzaamheden (zoals ‘editing’) worden niet

aangemerkt als werkzaamheden van een tekstauteur.

• Freelance tekstauteur: iedere schrijver of vertaler van door de uitgeverij gepubliceerde

teksten die niet bij deze uitgeverij in loondienst is.

N.B. Een opdrachtovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst: op basis van een

opdrachtovereenkomst werkt een tekstauteur freelance.

• Aan een freelance tekstauteur uitgekeerd bedrag: een bedrag dat aan een freelance

tekstauteur is uitgekeerd uitsluitend voor het schrijven van teksten, bijvoorbeeld op basis

van royalty’s, lump sums, honoraria etc.

N.B. Een bedrag dat aan een freelance tekstauteur uitgekeerd is voor louter

(bureau-)redactionele werkzaamheden (zoals ‘editing’) of bijvoorbeeld ter vergoeding van

(reis)kosten e.d. valt niet onder deze definitie.

• Door een uitgeverij gepubliceerde teksten: de verschijningsvormen waarin de uitgaven

worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd,

en online door middel van databank, website of app.

Let op: uitgesloten van deelname zijn (nieuws)websites zonder corresponderende folio-

uitgave. Dit betekent dat op dit moment alleen de digitale verschijningsvormen van

boeken, tijdschriften en kranten in de licentie zijn opgenomen.

3. Berekenen reprorechtvergoedingen individuele freelance tekstauteurs

Onderstaand leest u hoe u de reprorechtvergoedingen voor individuele freelance tekstauteurs 

berekent. In bijlage I van de instructie vindt u een rekenvoorbeeld. 

a. U maakt de berekening op basis van de volgende gegevens.

(rekenvoorbeeld stap 3a)

- Op basis van het gespecificeerde aandeel voor doorbetaling 

De specificatie van uw doorbetalingsfactuur vermeldt per categorie of per gebundelde 

categorie het aandeel van de reprorechtvergoeding dat u moet doorbetalen aan uw 

freelance tekstauteurs. U dient het exacte bedrag van het aandeel voor doorbetaling  
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aan te houden, zonder inhoudingen. 

- Op basis van aan freelance tekstauteurs uitgekeerde bedragen in 2015 

U maakt de berekening op basis van de aan de betreffende freelance tekstauteurs 

uitgekeerde bedragen conform de bovenstaande definities bij 2. (Zie ook de 

opmerking bij N.B.I onderstaand.) Het maakt niet uit wat de grondslag van de 

uitgekeerde bedragen is, bijvoorbeeld royalty’s, honoraria, lump sums, etc., of een 

combinatie van verschillende grondslagen. Ook maken het moment van publicatie van 

het werk waarvoor de freelance tekstauteurs bedragen hebben ontvangen, en het jaar 

waarop de betaling betrekking heeft, niet uit. 

Voor de Uitgeversverdeling 2017 hanteert u het totaal van uitgekeerde bedragen in uw 

crediteurenadministratie van 2015. Dit is tevens het jaar dat u hanteerde voor de titel- 

en omzetopgave voor de betreffende uitgeversverdeling. 

b. U maakt per categorie of gebundelde categorie een aparte berekening op basis van de

uitgekeerde bedragen voor werkzaamheden verricht voor die categorie(ën).

Eerst stelt u per categorie de procentuele verdeling tussen de freelance tekstauteurs vast 

op basis van de aan hen uitgekeerde bedragen. (rekenvoorbeeld stap 3b) 

Bijvoorbeeld: in de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, 

Studieboeken heeft auteur A 50% van het totaal uitgekeerde bedrag aan freelance 

tekstauteurs ontvangen in honorarium en royalty’s, auteur B heeft 25% ontvangen op 

basis van een lump sum, auteur C ontving 15% op basis van een lump sum, en auteur D 

10% op basis van royalty’s. 

c. Daarna past u deze verdeling toe op het bedrag voor doorbetaling voor de betreffende

categorie op uw specificatie. Uit deze berekening komen de netto bedragen per individuele

freelance tekstauteur die u dient door te betalen. (rekenvoorbeeld stap 3c)

Op basis van het voorgaande voorbeeld ontvangt auteur A 50% van het bedrag voor

doorbetaling van de categorie Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken,

auteur B 25%, auteur C 15% en auteur D 10%.

Informeren freelance tekstauteurs over doorbetaling en aanwijzingen voor 

uitbetaling 

d. U stuurt de Standaard Aankondiging Doorbetaling Reprorechtvergoedingen (bijlage II) per

e-mail of per brief aan de freelance tekstauteurs waaraan u een vergoeding gaat

doorbetalen.

e. Bij de betaling van de vergoeding aan iedere freelance tekstauteur vermeldt u in de

omschrijving de volgende tekst:

Doorbetaling reprorechtvergoeding [jaar] – categorie [naam categorie] 
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Of, in het geval van een gebundelde categorie: 

Doorbetaling reprorechtvergoeding [jaar] – gebundelde categorieën [naam categorie] 

Bijvoorbeeld: Doorbetaling reprorechtvergoeding 2017 – categorie Schoolboeken, of: 

Doorbetaling reprorechtvergoeding 2017 – gebundelde categorieën Wetenschappelijke 

boeken, Vakboeken, Studieboeken. 

N.B.I Werkzaamheden om niet verricht: procedure bij om-niet tekstauteurs 

Werkt u met freelance tekstauteurs die hun werkzaamheden om niet hebben uitgevoerd? Ook 

freelance tekstauteurs die werkzaamheden uitgevoerd hebben zonder dat zij daarvoor een 

vergoeding ontvingen, betaalt u een deel van de reprorechtvergoeding. U volgt dan 

onderstaande procedure. 

Eerst vraagt u bij Stichting Reprorecht het Rapportageformat Doorbetaling Pagina’s/Woorden 

en de Vragenlijst Werkzaamheden Freelance Tekstauteurs op (contactgegevens onderstaand 

bij N.B.III). 

Voor categorieën waarin u met freelance tekstauteurs hebt gewerkt die hun werkzaamheden 

om niet verrichtten, maakt u de procentuele verdeling (zoals bedoeld in bovenstaande stap 

3b) voor álle freelance tekstauteurs die werkzaamheden hebben verricht in deze categorie, 

ook degenen die wel een vergoeding van u hebben ontvangen voor hun werkzaamheden, op 

basis van het gepubliceerde aantal woorden van iedere freelance tekstauteur. Indien het voor 

u (bij controle aantoonbaar) niet mogelijk is om een verdeling op basis van het gepubliceerde 

aantal woorden te maken, hanteert u het gepubliceerde aantal pagina’s van iedere freelance 

tekstauteur voor de verdeling. De procentuele verdeling op basis van het gepubliceerde aantal 

woorden (of pagina’s) past u op dezelfde wijze toe als omschreven bij bovenstaande stap 3c, 

en daarna volgt u de vervolgstappen. 

N.B.II Onderscheid uitkering per categorie onmogelijk 

Als het voor u onmogelijk is om onderscheid te maken tussen de uitkeringen aan freelance 

tekstauteurs die werkzaamheden hebben verricht voor meerdere categorie(ën) of gebundelde 

categorie(ën), dan vragen wij u contact op te nemen met Stichting Reprorecht. 

N.B.III Overige vragen 

Als u vragen heeft, neemt u dan binnen drie weken na ontvangst van de 

reprorechtvergoedingen contact op met Stichting Reprorecht via 023 – 870 02 07, of 

repartitie@reprorecht.nl. 
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4. Administreren en aanleveren berekening doorbetaling

U dient de volgende informatie in uw administratie op te nemen en binnen vier maanden na 

ontvangst van de reprorechtvergoedingen per e-mail te sturen aan repartitie@reprorecht.nl 

ter controle. 

- In het Standaard Rapportageformat Doorbetaling (bijlage III, apart te downloaden van de 

website van Stichting Reprorecht): per categorie uw berekening van de verdeling tussen 

freelance tekstauteurs (bovenstaande stap 3b) en uw toepassing van de verdeling tussen 

freelance tekstauteurs op het bedrag voor doorbetaling per categorie (bovenstaande stap 

3c). 

N.B. Freelance tekstauteurs neemt u anoniem op in deze rapportage: als Auteur 1, 

Auteur 2, etc. 

- De geanonimiseerde betaalbatch(es) en geanonimiseerde afschrift(en) van de betalingen 

van het doorbetaalde bedrag, of, indien u niet heeft doorbetaald middels betaalbatch(es), 

afschriften van de betalingen van het doorbetaalde bedrag. 

- Indien de procedure beschreven bij stap 3, N.B.I gevolgd is: in het Rapportageformat 

Doorbetaling Pagina’s/Woorden (op te vragen bij Stichting Reprorecht): per categorie uw 

berekening van de verdeling tussen freelance tekstauteurs (bovenstaande stap 3b) en uw 

toepassing van de verdeling tussen freelance tekstauteurs op het bedrag voor 

doorbetaling per categorie (bovenstaande stap 3c). 

N.B. Freelance tekstauteurs neemt u anoniem op in deze rapportage: als Auteur 1, 

Auteur 2, etc. 

- Indien de procedure beschreven bij stap 3, N.B.I gevolgd is: de Vragenlijst 

Werkzaamheden Freelance Tekstauteurs (op te vragen bij Stichting Reprorecht). 

Tevens dient u op verzoek voor controle (zie onderstaande voorwaarde 5c) toegang te 

verlenen aan Stichting Reprorecht, en mogelijk de externe accountant die de controle uitvoert 

in opdracht van Stichting Reprorecht, tot: 

- Uw crediteurenadministratie. 

- Indien de procedure beschreven bij stap 3, N.B.I gevolgd is: uw administratie van het 

gepubliceerde aantal pagina’s / woorden per freelance tekstauteur en per werk en per 

categorie uitgegeven werken. 

Naast bovenstaande documenten bent u verplicht om Stichting Reprorecht, en mogelijk de 

externe accountant die de controle uitvoert in opdracht van Stichting Reprorecht, alle 

relevante gegevens te verstrekken die Stichting Reprorecht of de accountant nodig heeft om 

vast te stellen of u aan de verplichtingen met betrekking tot de doorbetaling aan freelance 

tekstauteurs heeft voldaan. In voorkomende gevallen kan Stichting Reprorecht aan u vragen 

om aanvullende gegevens te verstrekken. 
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5. Voorwaarden voor de uitkering van reprorechtvergoedingen aan freelance

tekstauteurs

Onderstaand leest u de voorwaarden voor de uitkering van de reprorechtvergoedingen aan uw 

freelance tekstauteurs. 

a. Doorbetalingstermijn

De doorbetaling aan freelance tekstauteurs voert u uit binnen drie maanden nadat u de

reprorechtvergoedingen ontvangt.

b. Minimumbedrag doorbetaling

U kunt ervoor kiezen om alle bedragen, dus ook hele kleine bedragen, door te betalen aan

uw freelance tekstauteurs. Indien het bedrag voor één of meerdere individuele freelance

tekstauteurs onder het minimumbedrag van € 10,00 komt, heeft u ook de eenvoudige

optie om de opgetelde bedragen onder de € 10,00 in één betaling te storten naar het

Stichting Reprorecht Auteursfonds, onder vermelding van het factuurnummer van uw

doorbetalingsfactuur. Neemt u contact op met Stichting Reprorecht indien u van deze

mogelijkheid gebruik wilt maken (contactgegevens onderstaand bij 6).

c. Controle op de doorbetaling

Stichting Reprorecht, en mogelijk de externe accountant in opdracht van Stichting

Reprorecht, voert eens in de drie jaar een controle uit op de doorbetaling. Stichting

Reprorecht kan te allen tijde tussentijds besluiten een controle uit te (laten) voeren. De

controle door de accountant of Stichting Reprorecht ziet toe op onder meer:

• het (tijdig) plaatsvinden van de doorbetaling.

• de uitvoer van de doorbetaling conform de in het Reglement Uitkeringen 2016 en

in deze instructie opgenomen bepalingen.

• de juistheid en volledigheid van de berekeningen van de bedragen voor

doorbetaling door de uitgever.

De controle gebeurt op basis van de onder 4. genoemde documenten en uw 

(crediteuren)administratie. Naast de onder 4. documenten bent u verplicht om Stichting 

Reprorecht, en mogelijk de externe accountant die de controle uitvoert in opdracht van 

Stichting Reprorecht, alle relevante gegevens te verstrekken die Stichting Reprorecht of de 

accountant nodig heeft om vast te stellen of u aan de verplichtingen met betrekking tot de 

doorbetaling aan freelance tekstauteurs heeft voldaan. In voorkomende gevallen kan 

Stichting Reprorecht aan u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken. Onjuistheden 

in de doorbetaling die bij de controle worden vastgesteld, worden door de uitgever 

gecorrigeerd en door Stichting Reprorecht gecontroleerd. 
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6. Slotbepaling

Als u vragen heeft, neemt u dan binnen drie weken na ontvangst van de 

reprorechtvergoedingen contact op met Stichting Reprorecht via 023 – 870 02 07, of 

repartitie@reprorecht.nl. 

Bijlagen: 

I. Rekenvoorbeeld 

II. Standaard Aankondiging Doorbetaling Reprorechtvergoedingen

III. Voorbeeld Standaard Rapportageformat Doorbetaling

(Formats per categorie zijn na uitkering te downloaden van de website van Stichting 

Reprorecht: hierover ontvangt u t.z.t. bericht.)



Stappen in 

Instructie

3a. U maakt de berekening op basis van de volgende gegevens.

Op basis van het gespecificeerde aandeel voor doorbetaling

Op uw doorbetalingsfactuur voor de Verdeling 2017 staan de volgende bedragen. 

2017

Aandeel voor doorbetaling aan 

freelance tekstauteurs in de 

betreffende categorie

Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken 700,00€    

Schoolboeken 450,00€      

Wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften 350,00€      

Op basis van aan freelance tekstauteurs uitgekeerde bedragen in 2015

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Auteurs in de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, 

Vakboeken, Studieboeken

(anoniem)

Uitbetaald bedrag aan individuele 

freelance tekstauteurs in 2015

Auteur 1, honorarium en royalty's, Vakboeken 5.000,00€       

Auteur 2, lump sum, Vakboeken en Studieboeken 2.500,00€       

Auteur 3, lump sum, Wetenschappelijke boeken 1.500,00€       

Auteur 4, royalty's, Wetenschappelijke boeken en Studieboeken 1.000,00€       

Totaal 10.000,00€      

Bijlage I: Rekenvoorbeeld bij Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs

Versie Uitgeversverdeling 2017

U maakt de berekening voor de Verdeling 2017, en voor de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, 

Studieboeken.

U heeft in 2015 een totaalbedrag van € 10.000,00 uitbetaald aan freelance tekstauteurs in de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, 

Vakboeken, Studieboeken.



3b. Eerst stelt u de procentuele verdeling tussen de freelance tekstauteurs vast op basis van de aan hen uitgekeerde bedragen. 

Auteurs in de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, 

Vakboeken, Studieboeken

(anoniem)

Uitbetaald bedrag aan individuele 

freelance tekstauteur in 2015

Auteur 1 5.000,00€       50%

Auteur 2 2.500,00€       25%

Auteur 3 1.500,00€       15%

Auteur 4 1.000,00€       10%

Totaal 10.000,00€   100%

3c.

Uit deze berekening komen de netto bedragen per individuele freelance tekstauteur die u dient door te betalen.

Auteurs in de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, 

Vakboeken, Studieboeken

(anoniem)

Bedrag voor doorbetaling aan 

individuele freelance 

tekstauteur

Auteur 1 350,00€    50%

Auteur 2 175,00€    25%

Auteur 3 105,00€    15%

Auteur 4 70,00€    10%

Totaal bedrag voor doorbetaling in de gebundelde categorie 

Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken 
700,00€    100%

Vervolgens past u de verdeling toe op het bedrag voor doorbetaling voor de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken.

Verdeling: aandeel per 

freelance tekstauteur van 

totaal uitbetaald bedrag,    in 

procenten

Verdeling: aandeel per freelance 

tekstauteur van totaal uitbetaald 

bedrag, in procenten



Bijlage II: Standaard Aankondiging Doorbetaling 
Versie Uitgeversverdeling 2017

De onderstaande tekst verstuurt u per (gepersonaliseerde) e-mail of brief aan de freelance tekstauteurs 

aan wie u een reprorechtvergoeding gaat doorbetalen, conform stap 3d. van de Instructie Doorbetaling 

Freelance Tekstauteurs. Desgewenst kunt u informatie toevoegen. 

[Onderwerp] aankondiging: u ontvangt binnenkort uw reprorechtvergoeding 

Wij doen als uitgever mee aan de Uitgeversverdeling van Stichting Reprorecht en hebben een 

reprorechtvergoeding ontvangen. Een deel van deze reprorechtvergoeding is voor u als freelance 

tekstauteur bestemd. Daarom ontvangt u binnenkort van ons uw reprorechtvergoeding. 

De vergoeding die u ontvangt heeft Stichting Reprorecht geïnd voor het hergebruik van uw werken in 

2016 door het bedrijfsleven, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen. 

Wat is de reprorechtvergoeding? 

In de Auteurswet staat dat makers, zoals schrijvers, fotografen, uitgevers, vertalers, vormgevers en 

illustratoren, recht hebben op een vergoeding voor het fotokopiëren van hun werk. Stichting Reprorecht is 
door de overheid aangewezen om deze vergoedingen te innen en te verdelen onder rechthebbenden. 

In deze tijd is er bij bedrijven vooral veel digitaal hergebruik, bijvoorbeeld scannen, e-mailen en printen. 

Daarom zijn bepaalde vormen van digitaal hergebruik sinds 2014 ook onderdeel van de 

reprorechtregeling voor het bedrijfsleven. Zo ontvangen rechthebbenden ook een reprorechtvergoeding 

voor het digitale hergebruik van hun werken. 

De doorbetaling van de reprorechtvergoeding door uitgevers aan freelance tekstauteurs 

De reprorechtvergoeding is door Stichting Reprorecht uitgekeerd aan ons, als uitgever van uw werk(en). 

Stichting Reprorecht heeft vooraf het deel van de reprorechtvergoeding voor freelance tekstauteurs 

vastgesteld. Dit deel verdelen wij onder onze freelance tekstauteurs en betalen wij binnen 3 maanden 

aan u door. De verdeling maken wij naar rato van de bedragen die wij hebben betaald aan onze freelance 

tekstauteurs (honoraria, royalty’s, lump sums) of naar rato van het aantal gepubliceerde aantal pagina’s 

of woorden van iedere freelance tekstauteur. 

In de omschrijving van de betaling van uw reprorechtvergoeding leest u voor welke categorie uitgegeven 

werken u de reprorechtvergoeding ontvangt: 

- Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken 

- Wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften 

- Schoolboeken 

Meer informatie en vragen 

Overige informatie vindt u op de website van Stichting Reprorecht: 

www.reprorecht.nl/auteurs-en-uitgevers/verdeling-2015. 

Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met ons, of met Stichting Reprorecht via 

telefoonnummer 023 870 02 07. 



[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

SCROLL OMLAAG VOOR RAPPORTAGEFORMAT   

Aandeel voor doorbetaling aan freelance tekstauteurs in de 

betreffende categorie

[categorie] [bedrag]

[categorie] [bedrag]

[categorie] [bedrag]

Auteurs in de (gebundelde) categorie 

[categorie]

(anoniem) Uitbetaald bedrag aan individuele freelance tekstauteur in [jaar]

Bedrag voor doorbetaling aan individuele 

freelance tekstauteur

auteur 1 [bedrag] [percentage] [bedrag]

auteur 2 [bedrag] [percentage] [bedrag]

auteur 3 [bedrag] [percentage] [bedrag]

auteur 4 [bedrag] [percentage] [bedrag]

… … … …

Totaal [SOM bovenstaande bedragen] 100% [SOM bovenstaande bedragen*]

* som = gelijk aan bedrag voor doorbetaling in betreffende categorie op uw doorbetalingsfactuur

*Binnenkort ontvangt u van Stichting Reprorecht links naar de Standaard Rapportageformats per categorie en per jaar, die u downloadt van de website van Stichting Reprorecht.

Bijlage III: Rapportage Doorbetaling Freelance Tekstauteurs

Categorie: [...]

Jaar: 2017

Hierbij verklaar ik namens het hieronder genoemde rechtsgeldig door mij 

vertegenwoordigde bedrijf dat ik de Rapportage Doorbetaling Freelance 

Tekstauteurs naar waarheid heb ingevuld en dat het bedrijf in 2015 niet heeft 

gewerkt met freelance tekstauteurs die hun werkzaamheden om niet hebben 

verricht.

Verdeling: aandeel per freelance tekstauteur van totaal 

uitbetaald bedrag,    in procenten

Factuurnummer doorbetalingsfactuur:

Uitgeverij: 

Naam:

Datum:

Handtekening:

Let op:

• Werkte u met freelance tekstauteurs die hun werkzaamheden om niet hebben verricht?

Neemt u dan contact op met Stichting Reprorecht: u moet de verdeling van de vergoeding op basis van 

pagina's of woorden maken (Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs stap 3, N.B. I) en u ontvangt een 

aangepast Rapportageformat Doorbetaling Pagina's/Woorden en de Vragenlijst Werkzaamheden Freelance 

Tekstauteurs.

Telefoon: 023 – 870 02 07

E-mail: repartitie@reprorecht.nl

Instructie:

• De doorbetaling van de reprorechtvergoedingen uit de Verdeling 2017: u hanteert de aan freelance

tekstauteurs uitgekeerde bedragen in 2015.

• De rode velden moet u invullen.

• U maakt deze rapportage voor iedere categorie waarvoor u een vergoeding heeft ontvangen.

Voorbeeld: u heeft van de Verdeling 2017 een vergoeding ontvangen in de  gebundelde categorie 

Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken, en in de categorie Schoolboeken. U maakt deze 

rapportage 2 maal:

- voor de Verdeling 2017 voor de gebundelde categorie Wetenschappelijke boeken, Vakboeken, Studieboeken

- voor de Verdeling 2017 voor de categorie Schoolboeken.

VOORBEELD


	Naamloos



